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Enweer ziet
ze op tegen die
‘fijne dagen’

‘Kan ik nu in winterslaap
gebracht worden en dat
ik dan wakker word vol-

gend jaar als de eerste krokussen
bloeien?”
“Hoe dat zo?”
“Die dagen, ik kan er niet tegen,

dat opgesmukte gedoe. En het
ergste is dat er geen ontkomen
aan is.”
Mijn patiënte, 42 jaar en in be-

handeling voor controledwang,
ziet op tegen de feestdagen. Ze is
niet de enige die zich in mijn
spreekkamer zuchtend uitlaat
over de kerstdagen en Oud en
Nieuw. December is om uiteenlo-
pende redenen een gevreesde
maand, vooral voor degenen zon-
der partner of kinderen. De
vriend van patiënte verbrak afge-
lopen jaar de relatie, hij wilde
niet meer leven met een vrouw
die altijd te laat kwam omdat ze
de ramen, de deuren, de wasma-
chine, het gasfornuis en het kof-
fiezetapparaat nog twintig keer
moest controleren, zelfs als hij
dat al had gedaan. Kinderen heeft
ze niet, wat ze zichzelf kwalijk
neemt. Voortdurende twijfel of ze
wel of geen kinderen wilde, leid-
de tot uitstel van een keuze.
Plezier beleeft de patiënte op haar
werk als juf op de basisschool. Ze
bedenkt creatieve projecten om
met ‘haar’ kinderen te doen.
“Waar zie je tegenop?”
“Dat het overal is, op tv, in re-

clames, op de radio, in winkels,
op school, dat iedereen je ‘fijne
dagen’ wenst. Ze moesten eens
weten, ik ben alleen, ik durf geen
kaarsen aan te steken, ik durf
geen kerstlampjes op te hangen.
Zie je het voor je, dan moet ik
controleren of ik ze wel goed heb
uitgedaan, daar komt geen einde
aan. Niks fijne dagen.”
“Heb je afgezien van die winter-

slaap een plan gemaakt voor de
kerstdagen?”
“Ik wil naar mijn zus in Fries-

land, met haar en haar gezin is
het altijd gezellig. Ze eten gewoon
boerenkool met worst en doen
spelletjes. Het probleem is dat ik
daar dan moet slapen.”
“En dat wil je niet of zit de

dwang in de weg?”
“Ik kan er wel komen, het kost

veel tijd met al mijn controles
voordat ik op reis kan gaan, maar
dat gaat wel. Ik controleer dan
meer omdat ik een nacht niet
thuis zal zijn. Het probleem is dat
ik de poes niet alleen thuis wil la-
ten, stel je voor dat er iets ge-
beurt.”
“Wat kan er gebeuren?”
“Ze kan blijven hangen achter

een elektriciteitssnoer of ze raakt
verstrikt in iets en dan stikt ze. Ik
kan beter thuisblijven, zeker met
Oud en Nieuw. De poes is bang
voor vuurwerk, dan vraag ik een
vriendin om bij mij te komen.”
“En de Kerst, kan je een oplos-

sing bedenken zodat je naar je
zus kunt gaan?”
“Ja, ik kan de buurvrouw vragen

om twee keer per dag te controle-
ren of het goed gaat met Fluf, de
poes.”
“Dat lijkt me een uitvoerbaar

plan.”
“Eén ding weet ik zeker, op

Kerstavond ga ik naar de nacht-
mis, al zie ik ertegenop om alleen
te gaan. Zet jij maar in zo’n stukje
van je, dat het aardig is om in de
kerkbank je buurvrouw of buur-
man gedag te zeggen vooral in
steden.”
“Afgesproken, en dan ga jij naar

je zus.”

Vrouwen die in hun land van herkomst zijn
besneden en kampen met complicaties, kunnen
terecht bij de GGD in het Haga ziekenhuis in Den
Haag. Het nazorg spreekuur startte afgelopen
zomer, maar het loopt nog niet storm.

De schaamte
zit te diep

Door van der Wiele

‘Mijn dochters laat ik niet
besnijden, er staat niet in
de Koran dat het moet”,

zei de vader van Marisa Kamaladin
Abdulgani (24) toen zij en haar vier
zussen nog klein waren. In die tijd
woonde het gezin nog in Somalië. De
familie drong aan: “Je moet je doch-
ters laten besnijden, anders zijn ze
de schande van de familie en gaat
niemand met ze trouwen!” Dorpelin-
gen die van zijn weigering hoorden,
kwamen zelfs langs om te vertellen
dat het moest gebeuren.
“Mijn vader bleef bij zijn stand-

punt”, zegt Abdulgani trots lachend
in een spreekkamer van de polikli-
niek voor gynaecologie van het Haga
ziekenhuis in Den Haag. Hier ont-
vangt zij als GGD-verpleegkundige el-
ke maandagochtend tussen negen
uur en half een vrouwenmet compli-
caties vanwege hun genitale besnij-
denis. Ze zit achter een houten bu-
reau met een computer. Het licht
door het raam achter haar speelt met
de glitters op haar zilverkleurige
hoofddoek met tijgerprint.
Onderzoeken van kenniscentrum

Pharos waren de aanleiding voor het
spreekuur. Die toonden aan dat veel
vrouwen uit met name Oost-Afri-

kaanse landen kampen met fysieke
en psychische problemen naar aan-
leiding van hun besnijdenis. Zij dur-
ven niet naar een reguliere huisarts
te gaan, de schaamte zit te diep. Deze
vrouwen zijn niet gewend om te pra-
ten over hun genitale besnijdenis, ze-
ker niet met een mannelijke huis-
arts. Zij die zich wel over de drempel
heen hebben gezet, stuitten op onbe-
grip, voelden zich niet geholpen of
hun klachten werden niet gerela-
teerd aan de besnijdenis.

De GGD in Den Haag nam het initia-
tief voor een spreekuur voor nazorg
bij vrouwenbesnijdenis. Dit in Neder-
land unieke pilotproject is bedoeld
om de kloof tussen de vrouwen en
medici te dichten. Verpleegkundige
Abdulgani spreekt Somalisch en Ara-
bisch. Voor vrouwen die Engels of
Frans spreken, heeft de GGD een tolk
in huis. Het spreekuur is laagdrem-
pelig en vrouwen vanuit het hele

land kunnen er terecht met hun vra-
gen en klachten. Op de afdeling gy-
naecologie heeft Abdulgani contact
met medisch specialisten. Zij be-
spreekt de klachten met de betref-
fende specialist en stimuleert de
vrouwen om een afspraak te maken
voor nader onderzoek. Abdulgani be-
geleidt de vrouwen vanaf moment
van binnenkomst totdat ze zijn uit-
behandeld.
De vrouwen die zij in haar spreek-

kamer heeft gehad, hebben de meest
ernstige vorm van besnijdenis onder-
gaan. Type drie, infibulatie. Dat
houdt in het vernauwen van de vagi-
nale opening door wegsnijden en aan
elkaar hechten van de kleine en/of
grote schaamlippen. Soms wordt ook
de clitoris verwijderd. Deze vorm
wordt hoofdzakelijk toegepast in So-
malië, Noord-Soedan en Djibouti.
De fysieke gevolgen kunnen zijn

urineweginfecties, zware menstrua-
tieklachten, chronische pijn in de on-
derbuik, littekenvorming, onvrucht-
baarheid, moeizame bevallingen en
klachten op het gebied van seksuali-
teit. Vrouwen die pijn ervaren tijdens
de geslachtsgemeenschap, stuurt Ab-
dulgani voor onderzoek door naar de
seksuoloog; vrouwen met hevige
menstruatieklachten en pijn in de
onderbuik verwijst ze naar de gynae-

INTERVIEW
Sytske van Aalsum

“De cliënt staat bij ons centraal, lees
je op de website van de zorginstel-
ling. In de praktijk verplichten ze de
bewoners om al om half vijf ’s mid-
dags warm te eten. Hoezo de cliënt
staat centraal? Is die verplichting in-
spelen op de behoefte van de cliënt?”
Annemarie van Dalen (1968) stelt de
retorische vraag tijdens een gesprek
over haar promotie over vernieu-
wing van de zorg.
Ze liep zes jaar intensief mee en

sprak met alle betrokkenen over hun
werk bij Esdégé-Reigersdaal, een in-
stelling voor gehandicapten in
Noord-Holland en bij Buurtzorg
Nederland. Afgelopen woensdag pro-
moveerde de organisatie-antropologe
op haar onderzoek bij de Universiteit
van Tilburg.
Het bijzondere aan beide organisa-

ties is, zo blijkt uit haar promotie,
dat ze tegen de stroom van manage-
mentdenken in durfden te gaan, wat
resulteerde in een heel nieuwe invul-

ling van de zorg voor kwetsbare
mensen.
Verplichtingen zoals hierboven be-

schreven zijn bij Esdégé-Reigersdaal
en Buurtzorg Nederland niet of nau-
welijks aan de orde. “En dat heeft te
maken met een duidelijke visie op
wat goede zorg is”, zegt Van Dalen.

“Het zijn hele platte organisaties,
waarbij de zorgverleners zelf hun
werk organiseren. Het geld gaat niet
naar het management, maar naar de
werkvloer.”
“Wel worden er heldere afspraken

gemaakt. Ze gaan uit van vertrou-
wen. Twee keer per jaar worden – in-
dringende – gesprekken gevoerd met
de zorgverleners. Dan komen er vra-
gen aan de orde als: ‘Wat dragen
jouw oplossingen bij aan de eigen re-
gie van de cliënt’?” Ook de zorgverle-
ners zelf hebben soms een duwtje
nodig. Van Dalen: “Die staan soms te
weinig stil bij waarom ze dingen
doen die ze doen. Ze zijn de beper-
kingen vanuit de organisatie vanzelf-
sprekend gaan vinden. Ze moeten
zelf blijven nadenken en continu
hun werkwijze aanpassen. Oplossin-
gen zoeken in plaats van zeggen: ‘Ja
maar’, of ‘Lukt niet/kan niet’.”
Bewondering heeft Van Dalen voor

de bestuurders en zorgverleners van
beide instellingen. “Ze leren van de-
ze nieuwe manier van werken, ze
durven de gebaande paden te verla-
ten en zijn zo nodig burgerlijk onge-

hoorzaam. Het is gewoon een kwes-
tie van simpel organiseren, sturen op
waarden en een sterke eigen identi-
teit.” Dit in tegenstelling tot veel an-
dere zorgbestuurders van grote in-
stellingen.
Wat Van Dalen betreft is ‘de legiti-

miteit’ van zorgbestuurders in het
geding. “Ze beseffen te weinig dat

het draait om de kern: goede zorg
verlenen. Zorgbestuurders focussen
zich te veel op het perfectioneren
van controlesystemen waardoor de
inhoud van de zorg van de voorgrond
verdwijnt. En neem de zorgdirecteu-
ren: die willen dat hun salarispla-
fond, ingaand per 1 januari 2013, te-
ruggedraaid wordt. Daarmee zijn ze
meer in de publiciteit dan met in-

spanningen voor een zo goed moge-
lijke zorg voor hun cliënten.”
Zelf is Van Dalen, naast organisatie-

adviseur, toezichthouder bij een
zorginstelling. Toezichthouders
staan tegenwoordig in een kwaad
daglicht, omdat zij hun taak vaak
niet serieus zouden opvatten en te
laat in de gaten hebben dat een in-
stelling de kwaliteit niet op orde
heeft. “Ik voel die verantwoordelijk-
heid als toezichthouder aan den lijve.
Maar juist vanuit mijn onderzoek
heb ik geleerd dat bedrijfsmatig wer-
ken en managementdenken veel te
ver zijn doorgeslagen. Het heilig ver-
klaren van metingen en cijfers leidt
tot persverse effecten en pseudocon-
trole: op papier worden goede scores
gerealiseerd, de praktijk laat te wen-
sen over. Maar het gaat niet om de
papieren werkelijkheid, het gaat om
de echte werkelijkheid. Daar ben ik
me zeer bewust van, ja.”

‘Zorgvernieuwing. Over anders bestu-
ren en organiseren’ is in boek uitgege-
ven bij Boom/Lemma, 39,50 euro.
Via www.managementboek.nl

Annemarie van Dalen

Durf als zorgverlener burgerlijk ongehoorzaam te zijn

‘Kerstlampjes
ophangen durf ik
niet: dan moet ik
controleren of ze
wel goed uit zijn’

Project moet kloof
tussen vrouwen
en medici dichten

‘Goede scores op
papier, maar de
praktijk laat te
wensen over’


